Dobrovoľný hasičský zbor H á j .
Správa o činnosti DHZ za rok 2012.

Vážené hasičky, hasiči, milý hostia.
Významné miesto medzi členskými schôdzami má VČS DHZ. Jej poslaním je
zhodnotiť výsledky dosiahnuté v činnosti DHZ za uplynulé obdobie pri plnení
úloh vyplývajúcich z programu činnosti na rok 2012 a tiež prijať úlohy, ktoré
DHZ bude plniť v roku 2013.
Naša predchádzajúca VČS sa konala 15.októbra 2011. Organizácia má
k 31.12.2012 133 členov z toho 45 žien a 24 mladých hasičov z toho 12 dievčat.
V roku 2012 sme zrušili členstvo 4 členom a prijali sme 1 členku. Vekové
zloženie našej organizácie je nasledovné: do 30 rokov - 30 členov, od 30 – 50
rokov - 46 členov, nad 50 rokov - 57 členov.
Na poslednej VČS sa konali voľby výboru DHZ a revíznej komisie DHZ, kde
bol zvolený 17 členný výbor a 3 členovia revíznej komisie. Zasadnutie výboru
sa uskutočnilo 9 krát, žiaľ niektorý členovia výboru sa nazúčasťňovali zasadnutí
o čom svedčí nasledovný prehľad : 3 členovia – 9 zasadnutí, 3 členovia – 8
zasadnutí, 2 členovia – 7 zasadnutí, 1 člen – 6 zasadnutí, 4 členovia – 5
zasadnutí, 3 členovia – 4 zasadnutia, 1 člen – 2 zasadnutia. Členovia výboru sa
zaoberali hlavne prípravou fašiangovania po dedine, prípravou a účasťami MH,
žien a mužov na súťažiach, organizáciou KK Plameň, organizáciou pohárovej
súťaže o pohár veliteľa DHZ Háj, účasťou MH chlapcov na KK a RK Plameň,
organizáciou Branného preteku MH, organizáciou tanečnej zábavy,
zabezpečením IMZ okrskovej schôdze okrsku.
1. januára 2012 bola spustená internetová stránka nášho DHZ www.dhzhaj.wbl.sk, správcom stránky je Adam Pádej.
Vlastníme hasičské vozidlo Avia DVS – 30, 2 hasičské striekačky PS-12,
z ktorých jedna bola prerobená na športovú striekačku s obsahom 1920cm3.
Táto striekačka bola prerobená u pána Radka Vinckera v Hraniciach na Morave.
Peniaze na túto opravu nám poskytol pán Pavol Petránek, kde 10% nám venoval
sponzorský a ostatnú sumu odrábame brigádnicky. Na brigádach sa zúčastňujú
títo členovia : Michal Haľama, Marian Haľama ml., Jozef Weis st., Roman
Baranček, Lukáš Paško, Martin Bakoš, Adam Pádej, Patrik Weis, Peter Šulek
st., Mário Hrúz, Peter Šulek ml., Jozef Weis ml., Marcel Mračko, Marian
Budiský.
Členovia výboru sa zúčastnili 3 okrskových schôdzi okrsku Turčianske
Teplice, 14. decembra sa konala v Háji. Vykonali sme 1 MTC a taktiež sme
vykonali OTC, ktoré sa konalo v areáli družstva v Háji a zúčastnili sa ho

členovia HaZZ T. Teplice, DHZ Háj, DHZ Čremošné, DHZ T. Teplice. DHZ D.
Štubňa, DHZ Diviaky, DHZ T. Michal, DHZ Dubové. Na zasadnutí OV DPO T.
Teplice bola vyhodnotená okrsková súťaž za rok 2011, kde naša organizácia
obsadila 2. miesto v rámci okrsku T. Teplice. Tak ako každoročne sme
uskutočnili fašiangovanie po dedine žiaľ bez tanečnej zábavy nakoľko KD ešte
nebol dorobení, ale v novembri sme už usporiadali tanečnú zábavu ktorá
dopadla na výbornú. V roku 2012 nám predsedníctvo OV DPO T. Teplice
povýšilo do vyšších hodností 2 členov. V mesiacoch február a november nám
Odborná škola PO Martin vykonala odbornú prípravu členov hasičských
jednotiek kde boli vyškolení členovia : Jozef Fillo, Jozef Weis, Marcel Mračko,
Boris Ižip, Peter Šulek, Adam Pádej. V mesiaci marec bol vyškolení veliteľ
OHZ Adam Pádej. 25. februára sa konalo Okresné valné zhromaždenie
delegátov DHZ v Jazernici, kde našu organizáciu zastupovali Jozef Ižip ml.,
Jozef Weis a starostka obce Jarmila Ižipová. Na tomto zasadnutí boli zvolené
nové okresné vedenie a za podpredsedu OV predsedu komisie mládeže bol
zvolení Jozef Ižip ml.. Na krajskej porade Žilinského kraja bol do funkcie
predsedu komisie mládeže zvolený Jozef Ižip ml. a zároveň sa stal členom
republikovej komisie mládeže.
7. apríla k nám prišla z Lubinéj-Větřkovíc smutná správa zomrel predseda
SDH Lubina-Větřkovice Pavel ORKÁČ. Na pohrebe sme sa zúčastnili
nasledovný členovia : Jozef Ižip ml., Jozef Weis, Jozef Ižip st., Marcel Mračko.
Rok 2012 nebol len rokom súťaží ale aj ostrých zásahov, naši členovia mali
výjazdy k požiarom :
2. apríla – požiar trávy pod Čremošným, zasahovali : Jozef Ižip ml., Jozef Weis,
Adam Pádej, Marcel Mračko, Michal Haľama
4. apríla – požiar budovy Tatra nábytku Diviaky, zasahovali : Jozef Ižip ml.,
Jozef Weis, Marian Haľama ml., Mário Hrúz, Peter Šulek, Boris Ižip, Adam
Pádej
28. apríla – požiar lesného porastu Rovná hora, zasahovali : Jozef Ižip ml.,
Lukáš Paško Michal Haľama, Mário Hrúz, Peter Šulek, Boris Ižip, Miroslav
Hanko, Marcel Mračko, Milan Ondrík, Roman Baranček.
23. júna sa v našej obci konalo KK hry Plameň kde sa súťažilo v disciplínach
požiarny útok CTIF, štafeta na 400 metrom, požiarny útok s vodou. Súťaže sa
zúčastnilo 9 kolektívov chlapcov a 9 kolektívov dievčat zo Žilinského kraja.
Súťaž mala dobrú úroveň a veľký ohlas v celej republike. Tejto súťaže sa
zúčastnil aj generálny sekretár DPO SR pán Vendelín Horváth. Tejto súťaže sa
zúčastnili aj naši chlapci ako víťazi okresného kola, o výsledkoch Vás
informujem v ďalšej časti správy.
Ďalej zhodnotíme pripravenosť a účasť na súťažiach v hasičskom športe.
Začneme našou najmladšou generáciou. Mladý hasiči pod vedením Mgr.
Martiny Šagátovej sa pripravovali poctivo na všetky súťaže, veď bol postupový
rok. Začneme okresnou súťažou ktorá sa konala 26. mája v Hornej Štubni.
Dievčatá obsadili 2. miesto z 3 kolektívov a chlapci 1. miesto z 13 kolektívov.

Keďže chlapci obsadili 1 miesto postúpili do krajského kola. Naši chlapci sa
pripravovali veľmi poctivo, lebo na tejto súťaži bol aj požiarny útok s vodou.
Táto súťaž sa konala 23. júna v našej obci. Naši chlapci v tejto súťaži obsadili 1.
miesto a postúpili na republikové kolo. Bol to 4 postup našich kolektívov až na
republikové kolo. V požiarnom útoku s vodou obsadili s našou zásahovou
mašinou s časom 19,97 s. pekné 3. miesto. Republikové kolo sa konalo 17. – 18.
augusta v Lipanoch. V piatok sa konala v Sabinove kde boli ubytovaný táborová
olympiáda kde chlapci obsadili 6. miesto. V sobotu v Lipanoch sa konala hlavná
súťaž. Po slávnostnom nástupe naši chlapci absolvovali dve kolá požiarneho
útoku CTIF, a po obede dve kolá štafety na 400 metrov. Chlapci po konečnom
hodnotení obsadili 6. miesto. Na záver slávnostného vyhodnotenia ich čakalo
milé prekvapenie, delegácia hasičov z Poľska udelila naším chlapcom za
najslušnejší kolektív na súťaži pekný veľký pohár. Povzbudiť náš kolektív boli
aj rodičia a členovia ktorý mali záujem ísť na túto súťaž, stravu a cestu si hradil
každý sám. Doprava kolektívu bola zabezpečená sponzorský dodávkovým
vozidlom s Mestských lesov Kremnica. Škoda že sa deň pred odchodom do
Lipian zranil Peter Štrba a namiesto neho potom išiel Oliver Hrivnák ktorý
s nimi necvičil. O tieto pekné výsledky sa pričinil tento kolektív : Ľubomír
Mračko, Alexander Ižip, Dávid Vallo, Oliver Hrivnák, Miroslav Hanko, Roman
Hanko, Jozef Weis, Jakub Šagát, Dominik Ondrík, Peter Štrba, Peter Šulek
a Patrik Weis ktorý už na republikovom kole kvôli veku nemohol štartovať.
Naše kolektívy čakali ešte dve súťaže a to 8. septembra v Blatnici kde sa
kolektívy zúčastnili branného preteku a obsadili nasledovné miesta, dievčatá 6.
miesto a chlapci 7. - 17.miesto. Posledná súťaž MH sa konala 29. septembra
v našej obci kde sa uskutočnil branný pretek kde dievčatá obsadili 3. a 9. miesto
a chlapci 1. a 6. miesto, a v požiarnom útoku bez vody dievčatá s časom 20,01 s.
5. miesto a chlapci časom 15,96 s. 1. miesto. Na tejto súťaži naše kolektívy
dostali natrvalo putovný pohár prezidenta DPO SR Jozefa Minárika.
Za tieto pekné úspechy všetkým ďakujeme a veríme že v roku 2013 budú
v týchto výsledkoch pokračovať.
Ďalej pristúpime k hodnoteniu kolektívov žien a mužov. Muži sa začali od
apríla veľmi zodpovedne pripravovať, aby si zvykli na novú mašinu. Prvá súťaž
sa konala 9. júna v Dolnej Štubni kde bolo Okresné kolo. Tu obsadili
nasledovné miesta ženy 5. miesto zo 6 družstiev, muži 7. miesto z 25 družstiev.
Keďže ženy mali problém sa stretnúť ďalej v tréningoch pokračovali len muži.
Ďalšej súťaže sa zúčastnili v T. Tepliciach 16. júna kde sa konala THHL kde
obsadili časom 20,70 s. 18. miesto z 25 družstiev. Nasledovala súťaž v Kláštore
pod Znievom stanici 30. júna kde s časom 17,56 s. obsadili 4. miesto.
Pokračovali súťažou v Blážovciach 7. júla kde ženy časom 30,26 s. obsadili 5.
miesto z 8 družstiev a muži s časom 17,66 s. 6. miesto zo 17 družstiev. Z tejto
súťaže sa muži presunuli na nočnú súťaž do Dolného Hričova kde obsadili
s časom 17,69 s. 5. miesto z 11 družstiev. 15. júla sa muži zúčastnili pohárovej
súťaže v Štefultove kde bola THHL a časom 15,09 s. obsadili 9. miesto z 22

družstiev. Tento čas bol ich rekordom v roku 2012. 11. augusta sa zúčastnili 2
súťaží v Rakši najprv sa konal memoriál Grauzľa a potom SSHL. Žiaľ s týchto
súťaži nevieme výsledky nakoľko DHZ Rakša nevypracoval výsledkové listiny.
25. augusta sme usporiadali pohárovú súťaž o pohár veliteľa DHZ Háj kde bola
dobrá účasť družstiev, nielen z okresu T. Teplice ale aj z okresu Martin a Žiar
nad Hronom. Zúčastnili sa aj kolektívy mužov a žien z družobnej obce LubinaVětřkovice. Umiestnenie našich kolektívov bolo nasledovné ženy časom 26,20
s. 6. miesto zo 7 družstiev, muži časom 18,93 s. 7. miesto z 13 družstiev.
V septembri sa muži zúčastnili súťaží v Socovciach 1. septembra kde časom
15,94 s. obsadili 4. miesto, v Turčeku 8. septembra na nočnej súťaži časom
17,25 s. 4. miesto. Nakoniec prišli posledné 2 súťaže. 22. septembra sme sa
zúčastnili v Lubinej-Větřkoviciach pohárovej súťaže kde sme časom 15,98 s.
obsadili 12. miesto z 21 družstiev. Na spiatočnej ceste sme sa ešte zúčastnili
v Podvysokej nočnej súťaže kde boli najlepšie kolektívy z celej republiky
a z Čiech. Naši muži ani tu nesklamali a s časom 17,86 s. obsadili 19. miesto
z 32 družstiev.
Všetky tieto výsledky dosiahli muži v tomto obsadení : strojník – Patrik Weis,
savica spoj – Lukáš Paško, kôš – Marian Haľama, B spoj – Michal Haľama,
Peter Šulek st., rozdeľovač – Adam Pádej, ľavý prúd – Martin Bakoš, pravý
prúd – Roman Baranček.
Za tieto výsledky treba ženám a mužom poďakovať a popriať im veľa šťastia
do ďalších súťaží.
Na záver mojej správy by som chcel poďakovať všetkým členom, členkám
ktorý sa podieľali na práci organizácie v roku 2012, Obecnému úradu za
organizačnú, materiálnu , finančnú pomoc a výbornú spoluprácu, TJ
Družstevník Háj za pomoc pri organizovaní našich akcii. Ďalej sa chcem
poďakovať Pavlovi Petránkovi , Kornelovi Šurínovi, Agrotrade Malý Čepčín
a ostatným nemenovaním sponzorom nášho DHZ za materiálnu a finančnú
pomoc.
Do ďalšieho obdobia našej činnosti chcem Vám popriať veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody a aby rok 2013 bol aspoň tak úspešný ako rok 2012. Na záver
Vás chcem požiadať o pomoc pri organizovaní akcii v roku 2013.

Ďakujem za pozornosť.

Dobrovoľný hasičský zbor v H á j i .

Umiestnenie na súťažiach v roku 2012.

Mladý hasiči
26.5.2012 OK Horná Štubňa dievčatá‐ 2.miesto, chlapci‐ 1.miesto
23.6.2012 KK Háj chlapci‐ 1.miesto, požiarny útok s vodou‐ 3.miesto
17.‐18. 8.2012 RK Lipany chlapci‐ 6.miesto, táborová olympiáda‐ 6.miesto
8.9.2012 Branný pretek Blatnica dievčatá ‐6.miesto, chlapci – 7.‐17.miesto
29.9.2012 Branný pretek Háj dievčatá‐ 3.‐ 9.miesto, chlapci‐1.‐ 6.miesto,
Požiarny útok bez vody dievčatá‐5.miesto, chlapci‐ 1.miesto

Ženy
9.6.2012 OK Dolná Štubňa 5.miesto
7.7.2012 Blážovce 5.miesto
25.8.2012 Háj 6.miesto

30,265

26,20

Muži
9.6.2012 OK Dolná Štubňa 7.miesto
16.6.2012 Turčianske Teplice /THHL/ 18.miesto 20,70
30.6.2012 Kláštor pod Znievom‐ stanica 4.miesto
7.7.2012 Blážovce 6.miesto

17,56

17,66

7.7.2012 Dolný Hričov‐ nočná súťaž

5.miesto

17,69

15.7.2012 Štefultov 9.miesto
11.8.2012 Rakša

15,09

...miesto, SHHL ...miesto

25.8.2012 Háj 7.miesto

18,93

1.9.2012 Socovce 4.miesto

15,94

8.9.2012 Turček‐ nočná súťaž 4.miesto
22.9.2012 Lubina‐Větřkovice

17,25

12.miesto

22.9.2012 Podvysoká 19.miesto

17,86

15,98

